
Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2019 

Viện NC & PT CNSH 
 

Trong tuần lễ tốt nghiệp tháng 9 của trường Đại học Cần Thơ, sáng ngày 

22/09/2019, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công Nghệ Sinh Học long trọng tổ chức buổi 

lễ tốt nghiệp cho 238 sinh viên các ngành Công nghệ sinh học-Chương trình tiên tiến 

khóa học 2014-2019; Công nghệ sinh học chính quy khóa học 2015-2019, và chuyên 

ngành Vi sinh vật học khóa học 2015-2019, thuộc Viện NC và PT Công nghệ sinh học, 

Trường Đại Học Cần Thơ. 

Trong 238 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp, có 3 sinh viên được vinh danh cho 

thành tích học tập xuất sắc của mình theo QĐ số 3366/QĐ-ĐHCT ngày 15/8/2019  của 

Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho 03 sinh viên khóa 40, và khoá 41 thuộc Viện 

NC&PT CNSH đạt thành tích SV tốt nghiệp XUẤT SẮC, sinh viên tốt nghiệp GIỎI - 

Thủ khoa toàn khóa học 2014-2019 và khóa học 2015-2019 gồm có sinh viên Nguyễn 

Thị Kiều Anh (khóa 40 - Đạt thành tích SV tốt nghiệp Giỏi_Thủ khoa toàn khóa học 

2014-2019 / Ngành Công nghệ sinh học _Chương trình tiên tiến), sinh viên Nguyễn 

Minh Vũ (khóa 41 - Đạt thành tích SV tốt nghiệp Giỏi_ Thủ khoa toàn khóa học khóa 

học 2015-2019 / Chuyên ngành Vi sinh vật học) và sinh viên Nguyễn Thị Phương 

Chăm (khóa 41 - Đạt thành tích SV tốt nghiệp Xuất sắc_Thủ khoa toàn khóa học 2015-

2019 / Ngành Công nghệ sinh học chính quy); và đồng thời trao tặng giấy khen cho cho 

97 sinh viên khoá 40 và 41 thuộc Viện NC&PT CNSH đạt thành tích SV tốt nghiệp Xuất 

sắc, SV tốt nghiệp Giỏi toàn khóa học 2014-2019 và khóa học 2015-2019 theo QĐ số 

3367/QĐ-ĐHCT ngày 15/8/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHCT.  
 “Với những tri thức và kinh nghiệm sống có được suốt hơn 4 năm ở Trường Đại 

Học - thầy cô, gia đình luôn tin tưởng các em sẽ trở thành những nhà khoa học chân 

chính, những công dân tốt sẵn sàng phục vụ cho xã hội bằng vốn tri thức của mình – đó là 

lời nhắn nhủ của thầy P S.TS. Nguyễn Văn Thành, Viện trưởng Viện NC&PT CNSH 

gửi đến các bạn tân sinh viên. 

Trong buổi lễ tốt nghiệp, Viện NC&PT Công nghệ sinh học còn hân hạnh được 

đón tiếp Tiến sĩ  Scott Mulrooney đến từ Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ. Thầy đã gửi 

những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bạn tân sinh viên cũng như trao chứng nhận hoàn 

thành khóa học từ Đại học bang Michigan cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ sinh 

học – Chương trình tiên tiến  

Buổi lễ diễn ra trong không khí có phần long trọng, trong màu áo cử nhân với tấm 

bằng “đỏ” trên tay các bạn sinh viên đều không khỏi vui mừng xen lẫn nhiều xúc động. 



Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho các tân cử nhân của Viện Nghiên 

cứu và Phát triển Công nghệ sinh học. Chúc cho các tân cử nhân của chúng ta sẽ gặt hái 

được nhiều thành công với tấm bằng trên tay, xứng đáng với kì vọng của gia đình, thầy 

cô và xã hội, chúc các em vững vàng trên con đường phía trước. 

 Một vài hình ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp 

 

 

Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Viện trưởng Viện NC&PT CNSH 

 phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp  

 

 



 

TS. Scott Mulrooney-  iáo sư thỉnh giảng cho chương trình công nghệ sinh học tiên tiến 

đọc diễn văn chúc mừng các tân cử nhân. 

 

 S. Hà Thanh Toàn – Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ 

 trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên 



 

Hình ảnh tân cử nhân vui mừng trong buổi lễ tốt nghiệp 

 

Tân cử nhân chụp hình lưu niệm cùng đại biểu và Ban giảng huấn 



 

Tân cử nhân chụp hình lưu niệm cùng người thân 


